
TIHENDAMISLAHENDUSED
Õhulekete vältimine ja radoonikaitse 

Kaitse kahjulike ainete eest



ÕHULEKETE VÄLTIMINE JA RADOONIKAITSE

TÖÖJUHEND: Aluspind peab olema tolmuvaba, puhas ja tugev. 

Puhastage aluspinnalt kõik nakkumist raskendavad kihid, nt 

lahtine materjal, tolm ja mustus. Arvestage aluspinna niiskusega. 

Tasandage üle 5 mm sügavused augud tsemendipõhise tasandus-

segu või tootega Kiilto A 215. Segage toodet Kiilto Airblock Fiber 

ja kandke pintsliga ühtlase kihina tihendatavale alale või segage 

toodet Kiilto Airblock Coat ja kandke ühtlase kihina tihendatavale 

alale pihustades või rulliga. Toodet Kiilto Airblock võib kanda 

peale nn märg märjale, kuid siiski nii, et pealekandmiskordi oleks 

vähemalt kaks ja toote kogukulu oleks 1 kg/m². Pärast kuivamist 

talub temperatuure –20…+70 °C.

Kuivanud pinda saab värvida sisekasutamiseks sobivate veepõhiste 

akrülaatvärvidega, nt Tikkurila Luja või Teknose Trend. Kuivanud 

pinna võib jätta ka töötlemata või tasandada sobiva tootega.

Kiilto Airblock Fiber
Kiudtugevdusega, ka ilma tugevduslindita toimiv 

pastalaadne tihendusaine konstruktsioonide ühen-

duskohtadesse ja vuukidesse.

Kiilto Airblock Coat

Kiilto A 215
 

AKNALENGIDE ÕHULEKETE TÕKESTAMINE

Aknalengide ja karkassi vahet saab tihendada 

massiga Kiilto A215 nii, et lengi ja karkassi vahel 

asuvalt isolatsioonikihilt eemaldatakse pinnakiht, 

misjuhul jääb massile lengi ja karkassi vahele suurem 

nakkepind. Pinnad puhastatakse ja mass surutakse mõlema 

pinna vastu tihedalt kinni. Mass on vuugi laiusest olenemata 

läbinisti kuiv hiljemalt 24 tunni möödumisel.

Tootega Kiilto Airblock Fiber tihendamiseks tuleb pintseldada 

tihendatav ala üle. Toodet Kiilto Airblock Fiber saab kasutada 

ka koos toodetega Kiilto KeraSafe vuugilint või Kiilto 

butüüllint. Samal moel saab tihendada põranda ja seina 

vahesid ja läbiviike.

KONSTRUKTSIOONIDE TIHENDAMINE HÜDROISOLATSIOONIGA

Hüdroisolatsioonitooteid Kiilto KeraPro ja Kiilto Keramix A+X 

saab kasutada ka konstruktsioonide tihendamiseks. Tihenda-

tavaid vuuke laiendatakse vajaduse korral ja vuugist 

eemaldatakse lahtine materjal. Töödeldav ala puhastatakse 

tolmuimejaga ja krunditakse juhiste kohaselt tootega Kiilto 

Keraprimer. Kui prao või vuugi laius on alla 5 mm, võib selle 

eeltäita Kiilto Masa liimi- ja tihendusmassiga, ning kui üle 5 mm, 

siis massiga Kiilto A 215, uretaanvahu või vahtplastist 

vuugilindiga. Kiilto KeraSafe'i vuugilint või Kiilto butüüllint 

pannakse värskele Kiilto KeraPro või Kiilto Keramixi 

hüdroisolatsioonile ja hüdroisolatsioon pintselda-takse lindi 

peale. Samal moel saab tihendada akende ja uste ühenduskohti.

Hüdroisolatsiooniga tehtavad tihendused tuleb alati kaitsta 

kinnitusseguga või piisavalt polümeeri sisaldava pahtliga.

Tähelepanu! Tutvuge ka eraldi 

radoonitõrjejuhistega veebilehel www.kiilto.fi.

Vedel, rulli või pihustiga pealekantav tihendusaine 

ennekõike suurtele pindadele.

Elastne ja kiire 2-komponentne tihendusmass 

ennekõike vuukidele ja läbiviikudele.

TÖÖJUHEND: Tihendatavaid vuuke laiendatakse ja vuugist 

eemaldatakse lahtine materjal. Aluspind peab olema puhas ja 

tugev. Kiilto A215 pressitakse läbi segamisotsa ja surutakse 

tihedalt tihendatavatele pindadele nt kummist või terasest 

pahtlilabidaga. Mass ei tõmbu kuivamisel kokku. Pärast kuivamist 

talub temperatuure –40…+90 °C.



KAITSE KAHJULIKE AINETE EEST

Kiilto Block

. 

Kiilto Hydrablock

Tähelepanu! Kiilto tihendustoodete sarja tooted sobivad koos kasutamiseks.

Tiheda pinna moodustav kahjulike ainete tõke 

hoonete siseruumidesse, et vältida VOC- ja PAH-

ühendite ja ammoniaagi sattumist ruumide õhku.

TÖÖJUHEND: Aluspind peab olema tolmuvaba, puhas ja tugev. 

Augud ja praod võib täita Kiilto Hydrablocki ja Sylothixi 

pastalaadse seguga. Muud vahed ja praod võib täita ja tihendada 

massiga Kiilto A 215 või Kiilto Masa liimi- ja tihendusmassiga. 

Põrand tuleb kruntida tootega Kiilto Block või Kiilto Hydrablock. 

Kuiv aluspind, suhteline niiskus 90% või alla selle tuleb kruntida 

Kiilto Blockiga. Segage omavahel mass ja kõvendi. Pärast 

segamist kallake mass puhtasse anumasse ja segage veel kord. 

Kandke toodet kruntimiseks nt kummist või metallist pahtli-

labidaga 300 g/m² ja rullige kunstkiust värvirulliga tasaseks. Kui 

aluspinna niiskus on üle 90%, tuleb kruntida tootega Kiilto 

Hydrablock. Kandke toodet pinnale kummist pahtlilabidaga 300 

g/m² ja rullige kunstkiust värvirulliga tasaseks.

Krundil tuleb lasta täielikult kuivada (12–24 h), pärast mida 

kantakse teraspahtlilabidaga peale kaks kihti toodet Kiilto Block. 

Kihid rullitakse värskena piikrulliga läbi ja kihtidel tuleb lasta 

vahepeal kuivada. Kogukulu 2,8 kg/m². Pind talub 12 h möödu-

misel kerget koormust, misjärel võib toote Kiilto Block üle katta. 

Töödeldud pinna võib ka jätta eraldi viimistlemata.

Lahustivaba viskoosne tõkkeaine konstruktsioonidest 

siseõhku vabanevate kahjulike ainete eest kaitseks 

ning kapillaar- ja difusioonniiskuse juhtimiseks.

Nakkepinna võib teha ka kvartsliivaga. Vt täpsemaid tööjuhiseid 

veebilehelt www.kiilto.fi.

Töö ajal kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

TÖÖJUHEND: Aluspind peab olema tolmuvaba, puhas ja tugev. 

Augud ja praod võib täita Kiilto Hydrablocki ja Sylothixi 

pastalaadse seguga. Muud vahed ja praod võib täita ja tihendada 

massiga Kiilto A 215 või Kiilto Masa liimi- ja tihendusmassiga. 

Kiilto Hydrablock kantakse põrandapinnale vähemalt kaks korda, 

kogukulu 700 g/m². Esimene kiht kantakse peale kummilabidaga ja 

pind rullitakse tehiskiust rulliga tasaseks (350 g/m²). Kuivamisaeg 

on u 10 h, pärast mida võib kanda peale teise kihi (350 g/m²).

Kaetud põrand tuleb pealistada 24 tunni jooksul pärast töötlemist. 

Kiilto Hydrablocki võib tasandada nt põrandasegudega Kiilto 

HardPlan või TopPlan DF, krundiks lahjendamata Kiilto Fix Primer. 

Kiilto Hydrablocki peale võib panna Kiilto Floorfix DF-i renoveeri-

missegu abil plaadid, krundiks lahjendamata Kiilto Fix Primer.
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Lisateabe ja täpsemad tööjuhised leiate meie veebilehelt www.kiilto.fi.

KIILTO 
AIRBLOCK COAT

 KIILTO AIRBLOCK 
FIBER

KIILTO A 215 KIILTO BLOCK KIILTO HYDRABLOCK

EHITUSMATERJA-
LIDE 
HEITEKLASS

SERTIFITSEERI-
MINE          

Uurimisaruanded / 
õhu läbilaskvus

          
Uurimisaruanded / 

kahjulikud ained

VÄRVUS Valge Hall VÄRVUS Hall Kollakas/värvitu

FÜÜSIKALINE 
OLEK

Vedel, 
mittevalguv

 Suure viskoossusega pasta, 
hästi pealekantav, liimilaadne

FÜÜSIKALINE 
OLEK

Viskoosne, 
isetasanduv

  

PAIGALDUS-
MEETOD

 Rullimine, 
pihustamine

 Püstolpress, 
eritööriist

 PAIGALDUS-
MEETOD

 Reguleeritav 
pahtlilabidas

Kummist 
pahtlilabidas

PAIGALDUS-
TEMPERATUUR

 15-25 °C 1-40 °C PAIGALDUS-
TEMPERATUUR

 15-30 °C 10-25 °C

HOIDMINE Avamata üle 
+1 °C max 12 kuud

 Avamata 
+10...+25 °C 12 kuud

 HOIDMINE Avamata üle 
+1 °C max 12 kuud

 Avamata üle 
+5 °C max 12 kuud

 

KRUNTIMINE Kiilto Keraprimer Kiilto Keraprimer KRUNTIMINE Vajaduse korral 
Kiilto Hydrablock

 -

LÄBIVIIKUDE JA 
PRAGUDE 
TIHENDAMINE

Kiilto Airblock Fiber, 
Kiilto A215, Kiilto 

Masa liimi- ja 
tihendusmass, Kiilto 
KeraSafe'i vuugilint, 

Kiilto butüüllint

LÄBIVIIKUDE JA 
PRAGUDE 
TIHENDAMINE

KÕVENEMISAEG- u 10 min u 20 min KÕVENEMISAEG- u 20-30 min u 30 min

 RH < 90 % ALUSPINNA 
NIISKUS

RH < 90 % max. RH 97 %

KUIVAMISAEG 1-2 h u 2 h KUIVAMISAEG 12 h kerge koormus, 
7 päeva lõplik tugevus

 10-24 h

KULU 1 kg/m² 
(nõutav kuivkiht 0,4 mm)

5 × 5 mm vuuk, 
u 18 m/padrun

 KULU 2,8 kg/m² 
(kihi paksus u 2 mm)

 700 g/m² 
(kihi paksus u 0,6 mm)

KIHI PAKSUSE 
MÕÕTMINE

- Arvestuslik kulu, 
ultraheli-mõõteseade, 

märgkihikamm

- KIHI PAKSUSE 
MÕÕTMINE

- Arvestuslik kulu, 
märgkihikamm

Arvestuslik kulu, 
märgkihikamm

VEEAURU LÄBI-
LASKVUS (SD)

20 m 
(Condition A)

-  53 m 
(Condition A)

32 m 
(Condition A)

PRAGUDE 
KATMISE VÕIME

2,2 mm 
(kihi paksus 0,4 mm)

 -

DEFORMATSIOON 
PURUNEMISENI

- 100 % u 35 % -

KASUTAMINE Radoonikaitse ja 
õhulekete tihendamine, 

kaitse villa- ja asbestikiu-
dude eest. Ennekõike 

suurtele pindadele. Ka 
kütmata siseruumidesse.

KASUTAMINE

KASUTUS-
OBJEKTID

 Seina-, põranda- ja 
laepindade ning ühen-

duskohtade ja vuukide või 
talade tihendamine 

siseruumides. Materjalide 
töötlemine villa- ja 

asbestikiudude 
sidumiseks. Radoonitõke.

KASUTUS-
OBJEKTID

 

ERIJOONED ERIJOONED 

DETAILID T 70, T 71, T 07b

      
Uurimisaruanded / 

õhu läbilaskvus, 
radoonikatse

Valge

Pastalaadne, 
mittevalguv

 

Pintseldatav

15-25 °C

Avamata üle 
+1 °C max 12 kuud

 

Kiilto Keraprimer

u 10 min

RH < 90 %

1-2 h

1 kg/m² (nõutav 
kuivkiht 0,4 mm)

Arvestuslik kulu, 
ultraheli-mõõteseade, 

märgkihikamm

18 m 
(Condition A)

3,8 mm 
(kihi paksus 0,4 mm)

-

T 07a, T 70, 
T 71, T 80, 

T 06, T 60, T 61 DETAILID T 04, T 40, T 40a T 05, T 50, T 40a

EHITUSMATERJA-
LIDE 
HEITEKLASS

SERTIFITSEERI-
MINE

Uurimisaruanded / 
kahjulikud ained

Uurimisaruanded / 
õhu läbilaskvus, 

radoonikatse

  

Viskoosne, 
isetasanduv

Läbiviikude 
tihendamiseks, 

tugevduseks Kiilto 
KeraSafe'i vuugilint 
või Kiilto butüüllint

Läbiviikude 
tihendamiseks

Kiilto Airblock Fiber, 
Kiilto A215, Kiilto 

Masa liimi- ja 
tihendusmass, Kiilto 
KeraSafe'i vuugilint, 

Kiilto butüüllint

Kiilto Airblock Fiber, 
Kiilto A215, Kiilto 

Masa liimi- ja 
tihendusmass, Kiilto 
KeraSafe'i vuugilint, 

Kiilto butüüllint

ALUSPINNA 
NIISKUS

VEEAURU LÄBI-
LASKVUS (SD)

DEFORMATSIOON 
PURUNEMISENI

Radoonikaitse ja 
õhulekete tihenda-

mine. Vuugid, 
läbiviigud, lekkekohad. 
Sobib kasutamiseks 
ilma tugevduslindita. 

Ka kütmata 
siseruumidesse.

Õhutiheduse 
parandamiseks. 

Ennekõike 
keerukamad ja kiiret 

kuivamist või tugevust 
nõudvad kohad.

Kontrollitud kaitse 
VOC- ja PAH-ühendite 
ning ammoniaagi eest. 

Põrandate kahjulike 
ainete eraldamise 

tõkkeks ja 
pealistamiseks.

Kontrollitud kaitse 
VOC- ja PAH-ühendite 

eest. Tihe kiht juba 
kahe kihiga – ei vaja 

eraldi kruntimist.

Läbiviikude, akna- ja 
uksepiitade, 

põrandate, seinte ja 
lagede 

ühenduskohtade 
tihendamine 

siseruumides. 
Vuukide radoonitõke.

Läbiviikude, akna- ja 
uksepiitade, põrandate, 

seinte ja lagede 
ühenduskohtade ning 

pragude ja 
temperatuurivuukide 
tihendamine. Liistude 

kinnitamine.

Pindade VOC- ja PAH-
ühendite ning 

ammoniaagitõke. 
Põranda katmine.

Aluspinna VOC- 
ja PAH-ühendite 

tõke.

Lihtne kanda suurtele 
aladele (rull, pintsel), 
märg märjale. Kiiresti 

kuivav. Võib jätta 
töötlemata või värvida 
või pahteldada. Tõke 

radooni difusiooni 
vastu. Lõhnatu ja 

ohutu.

Lihtne peale kanda, 
märg märjale. Ilma 

tugevduslindita. 
Kiiresti kuivav. Võib 
jätta töötlemata või 

värvida või pahteldada. 
Tõke radooni 

difusiooni vastu. 
Lõhnatu ja ohutu. 
Hea nakkumine ja 

kruntimata.

Väga kiire ja tugev. 
Piiramatu täitevõime. 

Keerukamateks 
konstruktsioonide 

liimimisteks. Väga hea 
nakkuvus ilma 

kruntimiseta. Elastne 
vuuk. Kasutatav ka 

välisoludes. 
Ülevärvitav. Eritööriist.

Saab jätta 
põrandapinnaks, hea 
kulumiskindlus. Head 
nakkumisomadused, 
isetasanev, elastne, 

lahustivaba ja lõhnatu.

Hea nakkuvus niiskel 
pinnal, ei vaja eraldi 

krunti. Sobib ka 
seinapindadele. 

Lahustivaba. 
Paigaldamisel 

arvestada 
pealistatavust ja 

isikukaitsevahendite 
kasutamist.
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